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مقالة

«رصانة» الشارع الكئيبة
تونس ــ رامي محمد عبد المولى
اخـتـفــى تقريبًا «ال ـش ــارع الـتــونـســي» ،مــن ال ـشــارع نفسه.
أين ذهب عشرات آالف التونسيني الذين احتلوا الشوارع
والـســاحّــات خــال األشـهــر األول ــى مــن 2011؟ أيــن اختفى
الذين ظلوا ملدة سنتني أو ثالث (إلى حدود أواخر )2013
ينزلون للتظاهر واالعتصام؟ للمرة األولى في تاريخ تونس
الحديث كان الشارع أقوى من ّ
الحراس والعسس؛ كان في
قلب املعادلة السياسية وليس على هامشها.
ولكن بعد سـنــوات مــن الضجة والـفــرحــة واألح ــام والفن
وال ـغ ـض ــب ،ع ــاد ال ـش ــارع إل ــى ال ـهــامــش واس ـت ــرد تــدريـجــا
رصانته الكئيبة ...فلماذا ترك التونسيون الشارع وحيدًا
وفـ ــارغـ ــا؟ مل ـ ــاذا ت ــرك ــوه لـلـمـتــاجــر وامل ـق ــاه ــي وال ـبــول ـيــس؟
التونسيون الذين نعني ،هم أساسًا الفقراء ،وبصفة أقل
أبناء الطبقة الوسطى ،وطبعًا النخب التي كانت تعارض
نظام بن علي ومن قبله بورقيبة.

ُ
النخب ...شكر الله سعيكم!

ف ـ ــي حـ ـيـ ـن ــه ،خـ ــاصـ ــة ح ـ ــول ان ـع ـك ــاس
الـتـصـنـيــف ع ـلــى ق ـي ـ ّ
ـادي ــي «الـنـهـضــة»
األعضاء فيه.
وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ي ـقــول
ال ـق ـيــادي ف ــيّ «ال ـح ــرك ــة» عـبــد الحميد
ال ـجــاصــي إنـ ــه «ف ــي ح ــال ك ــان الـخـبــر
ّ
ديموقراطي،
صحيحًا ،فنحن في بلد
وال يـمـكــن ات ـخ ــاذ ق ــرار ك ـهــذا م ــن دون
املـ ـ ــرور بــال ـق ـضــاء ال ـت ــون ـس ـ ّـي املـسـتـقــل
ال ـ ـ ــذي ي ـح ـظ ــى ب ـك ــام ــل ث ـق ـت ـن ــا» .وف ــي
تـقـيـيـمــه ل ـل ــزي ــارة ،يـضـيــف الـجــاصــي
ّ
أن «حركة النهضة تقف ضـ ّـد سياسة
ّ
ّ
بالسعودية
املحاور ،سواء تعلق األمر
أو ق ـطــر أو إي ـ ــران أو تــرك ـيــا ،وتـ ّ
ـرحــب
بـ ّ
ـأي خـطــوة تـصـ ّـب فــي اتـ ّجــاه تحسني
عــاقــات تــونــس مــع األش ــق ــاء ،مــن دون
أن يكون لدينا ّ
أي مخاوف مهما كانت
طبيعتها».

ّ
ورغـ ـ ــم أن «الـ ـتـ ـس ــري ــب» ن ـق ـلــه مــوقــع
آخــر مـســاء أم ــس ،هــو «ن ــورث ّ أفريكا
بــوســت» ،فمن الجدير ذك ــره أن ــه قبل
انـ ــدالع األزمـ ــة الـخـلـيـجـيــة ،فــي بــدايــة
الـ ـصـ ـي ــف املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ك ـ ـ ــان «بـ ـمـ ـق ــدور
قياديي النهضة فتح خطوط تواصل
م ـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .وزعـ ـي ــم
ال ـح ــرك ــة راشـ ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،وغ ـي ــره،
كانوا ي ــزورون بشكل متكرر اململكة،
ب ــاألخ ــص ت ـحــت ش ـعــار أداء مـنــاســك
الحج والعمرة ،مؤمنني بذلك التفاهم
ب ــن ال ـس ـع ــودي ــة وتـ ــونـ ــس» ،وفـ ــق ما
ي ـقــول ال ـبــاحــث يــوســف ال ـشـ ّـريــف في
م ـقــالــة ســاب ـقــة لـ ــه .ع ـل ـمــا ب ــأن ــه سبق
لراشد الغنوشي ،كما ُيقال ،أن حاول
ف ــي ب ــداي ــات عـهــد امل ـلــك سـلـمــان لعب
دور «وسـ ـي ــط» ب ــن «إخـ ـ ـ ــوان» مصر
والنظام القائم في مصر.

ف ـش ــل ي ـع ـت ـقــد املـ ـش ــرع ــون أن فـهـمــه
يتطلب إدراك الحيثيات التي دفعت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إل ــى ال ـت ــورط في
ّ
حرب اليمن ،مذكرين في هذا السياق
بـ ـ ـق ـ ــرار اإلدارة الـ ـس ــابـ ـق ــة «ت ـق ــدي ــم
الــدعــم اللوجستي واالستخباراتي
لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـ ــن دون
اس ـت ـش ــارة الـ ـك ــونـ ـغ ــرس» ،مــؤكــديــن
أن ال ـق ــوات األمـيــركـيــة ال ت ــزال حتى
اليوم «تنسق مع التحالف ،وتزوده
ب ــال ــوق ــود وامل ـع ـل ــوم ــات ب ـش ــأن بـنــك
األه ـ ـ ــداف» .وإذ أق ـ ــروا ب ــأن م ــن حق
الــرئـيــس «أن يــأمــر بتنفيذ عمليات
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت
الطارئة املحدودة مثل االحتياجات
الـخــارجـيــة» ،إال أنـهــم نبهوا إلــى أن
«الحرب األهلية البعيدة في اليمن،
وإن كانت مأساوية ،إال أنها ليست
حالة طارئة».
وليس هذه املرة األولى التي يتقدم
ف ـي ـه ــا نـ ـ ــواب أمـ ـي ــركـ ـي ــون ب ـم ـش ــروع
ق ــرار لــدفــع بــادهــم إل ــى االنـسـحــاب
مــن حــرب الـيـمــن ،إذ سبق لـعــدد من
امل ـش ــرع ــن أن ط ــرح ــوا ،أواخـ ـ ــر ع ــام
 ،2017مـقـتــرح قــانــون لــوقــف الــدعــم
األمـ ـي ــرك ــي ل ـل ـح ـم ـلــة الـ ـت ــي ت ـقــودهــا

الـسـعــوديــة فــي ه ــذا الـبـلــد ،إال أنهم
ووجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوا بـ ـمـ ـع ــارض ــة م ـ ــن داخ ـ ــل
ِ
الحزب الديمقراطي نفسه ،أدت إلى
خمود الحديث عــن املقترح .مصير
ال ُي ـس ـت ـب ـعــد أن يـ ـ ــؤول إلـ ـي ــه أي ـضــا
امل ـ ـشـ ــروع الـ ـج ــدي ــد ،فـ ــي ظـ ــل غ ـيــاب
دعم قيادة الجمهوريني (إلــى اآلن)،
واالعتراض املتوقع من قبل النواب
ال ــذي ــن تــرب ـط ـهــم م ـصــالــح ب ـشــركــات
الـســاح األميركية ،صاحبة النفوذ
ال ــواس ــع داخ ـ ــل امل ـج ـل ــس .وال ـجــديــر
ذك ـ ـ ــره هـ ـن ــا أن اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
تـسـتـنــد ،ف ــي دع ـم ـهــا الـ ـع ــدوان على
اليمن ،إلى قــرار أصــدره الكونغرس
ف ـ ــي  14أي ـ ـ ـلـ ـ ــول /س ـب ـت ـم ـب ــر 2001
ع ـ ـ ـقـ ـ ــب ال ـ ـ ـه ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــات ع ـ ـ ـلـ ـ ــى بـ ــرجـ ــي
التجارة العاملية ،أجــاز فيه لــإدارة
اس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة .وهــو
ع ـي ـنــه ال ـت ـف ــوي ــض ال ـ ــذي اس ـت ـخــدمــه
الرئيسان الـســابـقــان ،جــورج دبليو
بوش ،وباراك أوباما ،والذي يستند
إل ـي ــه الـ ـي ــوم دون ــال ــد ت ــرام ــب .إال أن
مشرعني يرون أنه من غير املنطقي
االستناد إلى ذلك الترخيص إلى ما
ال نهاية.
(األخبار)

ُ
الحديث عن النخب التي كانت معنية بالتغيير
هنا تحديدًا،
وتناضل مــن أجـلــه ،ولـيــس مثقفي الـخــدمــات الــذيــن كانوا
ُيـسـ ِّـبـحــون بحمد بــن علي ونـظــامــه .اآلالف مــن النقابيني
والحقوقيني والفنانني واملثقفني والسياسيني التقدميني
ً
الذين حلموا بتونس أكثر حرية وعدال .أولئك الذين حاولوا
بمختلف الـطــرق حفر ثـقــوب فــي ج ــدار السلطة السميك،
وال ــذي ــن كـ ــادوا يـقـنـطــون م ــن رح ـمــة ال ـتــاريــخ ل ــوال أن جــاء
«جانفي  »2011معيدًا إليهم الروح واألمل.
لكن النخب لم تكن مستعدة لتحقق حلمها بتلك الطريقة
وبتلك السرعة .فرحت كثيرًا وارتبكت أكـثــر .فبعد «مئة
عام من العزلة» وجدت نفسها تحت األضواء والكل ينتظر
منها إجابات (ال تملكها) ألسئلة املستقبل :كان الشارع
مغلقًا في وجهها ،وبعدما كانت أســوار الخوف تفصلها
عن «الجماهير» ،أصبحت هي في الواجهة .مئات اآلالف
في الشوارع وماليني في بيوتهم ينتظرون من النخب أن
ترسم «خريطة الطريق».
طبعًا لم تكن جاهزة ،فاملسافة شاسعة بني النضال من
أج ــل «ال ـحــد األدنـ ــى» مــن ال ـحــريــات وق ـي ــادة شـعــب ودول ــة.
والنظام التونسي الــذي اهـتـ ّـز فــي «جانفي» أدرك سريعًا
مــأزق «النخبة» ،فــراهــن عليه كمخرج ألزمـتــه .جـ ّـرهــا في
مرحلة أولى للتفاوض عبر ما ُسمي حينها «الهيئة العليا
لتحقيق أه ــداف ال ـث ــورة واإلصـ ــاح الـسـيــاســي واالنـتـقــال
الديموقراطي» ،ثم دفعها في مرحلة ثانية نحو املستنقع
«ال ـهــويــاتــي» عـبــر تـحــويــل وج ـهــة ال ـص ــراع مــن ث ــورة ضد
التفقير واالس ـت ـبــداد إل ــى مـعــركــة «الـنـمــط املجتمعي» بني
«العلمانيني واإلسالميني».
فــي األثـنــاء ،كــان الـشــارع يفقد زخمه شيئًا فشيئًا ،ونــار
ّ
قبلت النخب بانتقال ديموقراطي
الثورة تتحول إلى رمادِ .
من دون شــروط وضمانات ،وساهمت في تبريد الشارع
وإخـ ــراجـ ــه م ــن امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـك ــان ــت خ ـســارت ـهــا
ٌ
مزدوجة .خسارة لم ِتعها جيدًا في البداية بحكم «العمى»
الــذي يسببه اإلدمــان على أضــواء وسائل اإلعــام ،ولكنها
أدركتها عقب انتخابات ّ ،2011
وتذوقت مرارتها جيدًا بعد
انتخابات .2014

للمحتكرين واملضاربني واملافيات .هكذا ،كان من الطبيعي
أن يسأموا الشارع واملظاهرات واآلمال ،وأن يكفروا بالنخب
التي أدارت لهم ظهرها وغرقت في «الترف الفكري».
رغم كل شيء ،ما زال الفقراء يخرجون إلى الشارع في كل
«جانفي» تقريبًا .لكنهم ال يخرجون نهارًا ،وال يذهبون إلى
الشوارع الرئيسة ،وال يحملون أعالمًا والفتات .يتصادمون
ً
مع البوليس ليال في الشوارع الفرعية والبائسة .تحركاتهم
ُ
ُ
ُ
هــذه ت ـحـ ِـر ُج النخب وتـخـيــف الطبقات الــوسـطــى وتغضب
البرجوازية وأعوانها في الحكم .يستمر الحراك بضعة أيام،
ثم يهدأ تدريجًا بعد خذالن بقية الشعب لهم ،بمساهمة من
«شياطني» وسائل اإلعالم.

«توبة» الطبقة الوسطى

ٌ
ٌ
ّ
الذي تشكل
التونسي
للنظام
شرعية
ابنة
هذه الطبقة ،هي
ّ
وظلت ّ
تمده
بعد االستقالل ،وهي أيضًا ركيزته األساسية،
ّ
بالشرعية طيلة عقود .عندما ّ
أحست أنه بدأ بالتخلي عنها
ّ
شيئًا فشيئًا منذ أواخر التسعينيات ،وقصر في رعايتها،
تململت ،بــل «ت ـه ـ ّـورت» وســانــدت املـطــالـبــن بسقوطه في
«جــانـفــي  ،»2011إمــا بــالـنــزول إلــى ال ـشــارع ،أو بالتواطؤ
الصامت.
لــم تكن الطبقة الوسطى معنية ّ كثيرًا بمسألة الحريات؛
االجتماعي»،
مشكلتها الكبرى كانت في تعطل «املصعد ٌ
وخ ــوف االق ـت ــراب مــن «ق ــاع املـجـتـمــع» .هــي طـبـقــة أحـ ّـســت
بحكم تـفــاقــم األزم ــة االقـتـصــاديــة بـعــد ال ـث ــورة ،واملـشــاكــل
األمنية املتتابعةّ ،أنها ارتكبت حماقةّ ،
وأن النظام القديم كان
يضمن لها «األم ــن» ،على األقــل ،ويمنحها وهــم الخالص
الفردي عبر القروض ،وغيرها من أدوات التخدير .سرعان
مــا اقـتــرنــت امل ـظــاهــرات فــي ذهـنـهــا ،بــالـفــوضــى وال ـخ ــراب،
فــأصـبـحــت تـتـحـســس م ـن ـهــا ،ب ــل وت ـعــادي ـهــا .أي ـضــا هـنــا،
ُ ِّ
تقف غالبية وســائــل اإلع ــام لتجند جيشًا مــن «الخبراء
االقتصاديني» و«املحللني السياسيني» بهدف شيطنة أي
تحرك اجتماعي وتصويره كخطوة أخرى نحو الهاوية.

غضب ولكن...
واجب األمانة إلى الواقع ،وإلى وقائعه ،ال تبدو
انطالقًا من ّ ً
ّ
ّ
مقصرة لناحية أنها توفر كل ما يلزم النــدالع
الحكومة
ثورة ،وليس ملجرد خروج مظاهرات .الكرة اآلن في ملعب
املعنيني باألمر من «نخب» و«مواطنني عاديني» .ولكن ثمة
«ش ــيء» غير متوفر حاليًا لكي ينضج الـغـضــب ...ربما،
يحتاج ذلك إلى الوقت.
«بانتظار غــودو» الــذي ال بـ ّ
ُ
ّ
عاكسًا
(م
ة
ـر
ـ
مل
ا
ـذه
ـ
ه
يأتي
أن
ـد
ِ
تاريخه املسرحي) ،يبقى الـشــارع التونسي أمــام مفارقة
ُ
ُ
ك ـبــرى :ثمة ألــف سبب لتعود إلـيــه الـحـيــاة ،ولـكــن ّ تقابلها
«حسابات غامضة» تجعله يركن إلى السكون ...لعل الوقت
ً
وحده ،سيكون كفيال بإزاحة لعنة تلك «الحسابات».
(على موقعنا ،ملف عن «شوارع تونس»)

انسحاب «مبرمج» للفقراء
فقراء املدن الداخلية ،وأخوتهم في األحياء الشعبية املحيطة
ّ
الشارع
باملدن الكبرى ،كانوا أول من بــادر بالخروج إلــى ُ
في شتاء  .2011/2010مطالبهم كانت واضحة ،ال لبس
فيها :تشغيل ،تنمية ،عدالة اجتماعية .صمودهم في وجه
آلــة القمع والقتل هو الــذي جعل «النخب» تلتحق بالحراك
فتضيف إليه املطالب السياسية ـ الحقوقية .لم تكن املرة
األولى التي ينتفض فيها الفقراء ،ولكنهم هذه املرة صمدوا
أسابيع ولم يعودوا إلى بيوتهم بعد يوم أو يومني كما كان
يحصل في السابق.
استبشروا خـيـرًا بسقوط بــن علي واعـتـقــدوا ب ـ ّ
ـأن الدنيا
تضحك لهم أخيرًا ،ولكن خيبات األمل تتالتّ .تم القفز على
ّ
مطالبهم االقتصادية ـ االجتماعية ،وتركز النقاش العام
و«الجمهورية الثانية» ،ومسائل
حــول الهوية ،والدستور،
ّ
تقنية ،ومتاهات أيديولوجية .كلما عـ ّـبــروا عن سخطهم،
ح ــاول الـنـظــام ومـعــه الـنـخــب إيـهــامـهــم ب ـ ّ
ـأن مــا لــم يتحقق
بالثورة ،سوف يتحقق بصناديق االقتراع.
فقرهم
جعلت
ولكنها
ـأت طبعًا بالجديد،
االنتخابات لم تـ ِ
ّ
ّ
ٌ
«أكثر ديموقراطية وشفافية» .فقر ازدادت حدته في ظل
االجتماعية
مواصلة الدولة نهج االستقالة من مسؤولياتها
ً
ومن دورها الرقابي والتعديلي في االقتصاد ،تاركة األمر

كادوا يقنطون من رحمة التاريخ لوال أن جاء «جانفي »2011
(نيكوال بورنان)

